
PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2021 

TURMA: MATERNAL A E B 
PLANO DE AULA SEMANAL DE: 18 A 22 DE OUTUBRO 

MEU MUNDO DE SABORES E TEXTURAS. 

 
PROFESSORES(AS): Adriana, Alessandra, Alexandra, Damaris, Eide, Elisângela, Esmeralda, Jéssica, Larissa, Maria de Fátima, Maria Inês, Maria Rosária e 
Renata. 

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)  

DIAS DA 
SEMANA 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E  

DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 

SEGUNDA-
FEIRA 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 

 
 

O eu, o outro e 
o nós. 

 

(EI02E2F05) Relatar 
experiencias e fatos 
acontecidos, histórias 
ouvidas, filmes ou peças 
teatrais assistidos etc.   
     
(EI02E001) Demostrar 
atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação 
com crianças e adultos. 
 
 

Atividade: História- A menina que não gostava de fruta 
 

Assista o vídeo com as crianças, estabeleça uma conversa sobre a personagem 
“Joaninha” reconte a história promovendo a lembrança de todas as frutas apresentadas na narrativa. 
Após essa apresentação ofereça alguma fruta para que a criança faça a degustação ampliando o 
desenvolvimento do sentido do tato e paladar. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9kfQ8N_CMUM 

 
Referências: Bncc, https://educacaoeautonomia.wordpress.com/2016/11/17/trabalhando-com-o-
patinho-feio-no-contexto-
institucional/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20do%20%E2%80%9CPatinho%20Feio,e%20as%20r
ealiza%C3%A7%C3%B5es%20na%20vida%2C 

Por meio dessa atividade espera-se despertar na criança o interesse em uma alimentação saudável, 
que aprenda a fazer escolhas demostre suas preferências e desejos, identifique ações inadequadas 
ao que se refere ao desperdício de alimentos. 

 

TERÇA-
FEIRA 

Espaços, 
tempos, 

quantidades, 
relações e 

transformações 
 

 
 

 

 (EIO2ETO5) Classificar 
objetos, considerando 
determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, 
forma, etc.) 
 

 

Atividade: Dominó das Frutas 
 
O adulto organizará o material utilizado na confecção do jogo dominó: Papelão cortado no 

tamanho 10cm x 5cm, desenho de frutas, canetinha, cola branca, tesoura usado para a confecção 
do dominó ou as figuras impressas. O adulto confeccionará o jogo com a participação da criança em 
todo o momento. Em cada peça terá que ser marcada no meio com canetinha e conter uma fruta de 
um lado e outra fruta do outro, se for usar as figuras impressas então é só colar no papelão. 

Depois das peças prontas, o adulto explicará para a criança como jogar este jogo de 
dominó de frutas. 

Escolhe-se por sorteio o primeiro a jogar, este deve pegar uma peça e colocá-la na mesa. 
O próximo deverá escolher uma peça que tenha em um dos lados a mesma fruta da primeira, 
enquanto jogam deverão falar em voz alta o nome das frutas. O ganhador será aquele que acabar 
com as peças primeiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=9kfQ8N_CMUM
https://educacaoeautonomia.wordpress.com/2016/11/17/trabalhando-com-o-patinho-feio-no-contexto-institucional/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20do%20%E2%80%9CPatinho%20Feio,e%20as%20realiza%C3%A7%C3%B5es%20na%20vida%2C
https://educacaoeautonomia.wordpress.com/2016/11/17/trabalhando-com-o-patinho-feio-no-contexto-institucional/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20do%20%E2%80%9CPatinho%20Feio,e%20as%20realiza%C3%A7%C3%B5es%20na%20vida%2C
https://educacaoeautonomia.wordpress.com/2016/11/17/trabalhando-com-o-patinho-feio-no-contexto-institucional/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20do%20%E2%80%9CPatinho%20Feio,e%20as%20realiza%C3%A7%C3%B5es%20na%20vida%2C
https://educacaoeautonomia.wordpress.com/2016/11/17/trabalhando-com-o-patinho-feio-no-contexto-institucional/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20do%20%E2%80%9CPatinho%20Feio,e%20as%20realiza%C3%A7%C3%B5es%20na%20vida%2C


Referências: Google.com, Currículo de Ribeirão Pires, BNCC e experiências pedagógicas. 
 
Por meio dessa atividade espera-se que a criança desenvolva a capacidade de observação e 
atenção onde também poderão assimilar os nomes das frutas trabalhadas no jogo e estimular o 
consumo 

QUARTA-
FEIRA 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 

 
Espaços, 
tempos, 

quantidades, 
relações e 

transformações. 

 (EI02EF05) Relatar 
experiências e fatos 
acontecidos, histórias 
ouvidas, filmes ou peças 
teatrais assistidas, etc. 
 
(EI02ET04) Identificar 
relações espaciais (dentro 
e fora. Em cima, embaixo, 
acima, abaixo, entre e do 
lado) e temporais (antes, 
durante e depois) 

Atividade: Alimentos saudáveis e não saudáveis. 
 

Converse com a criança sobre os alimentos saudáveis e não saudáveis e em seguida 
realize com ela a atividade proposta. 
 
Auxilie a criança para recortar as figuras dos alimentos com uma tesourinha sem ponta e peça para 
que coloque dentro do prato apenas os alimentos que são saudáveis. 
 
Referências: BNCC, Google, RCNEI 
 
Por meio dessa atividade espera-se iniciar uma conscientização nas crianças sobre a alimentação 
saudável, contribuindo dessa forma numa melhora em seus hábitos alimentares. 
 

QUINTA-
FEIRA 

Espaço, tempo, 
quantidades, 
relações e 

transformações. 
 
 
 
 
 
 

(EIO2ETO5) Classificar 
objetos, considerando 
determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, 
forma, etc.) 
 

Atividade: Gráfico das frutas preferidas 
 
 Construção do gráfico com imagens . os responsáveis selecionarão as friutas preferidas da família 
ou da sala escrevendo os nomes acima da fruta escolhida. 
Referências: BNCC, Google, RCNEI 
Por meio dessa atividade espera-se iniciar uma conscientização nas crianças sobre a alimentação 
saudável, contribuindo dessa forma numa melhora em seus hábitos alimentares 
 

SEXTA-
FEIRA 

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 

(EI02EF01) Dialogar com 
crianças e adultos, 
expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos 
e emoções.  
 

Atividade: Culinária – Salada de Frutas. 
 
Preparar uma salada de frutas em família.     
 
Referências: BNCC, Sites: www.turminha.com.br; www.youtube.com.br; www.pinterest.com.br  

Por meio dessa atividade espera-se que a criança conheça e experimente tipos de frutas diferentes 
e expresse suas sensações conversando com o adulto responsável. 
 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: : Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 
planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto dá realização das atividades da vida cotidiana./Conviver com outras crianças e 
adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças 
entre as pessoas / Explorar movimentos, formas, texturas, cores, palavras, transformações, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes./ 
Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio 
de diferentes linguagens./ Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 

 

http://www.turminha.com.br/
http://www.youtube.com.br/
http://www.pinterest.com.br/

